
Az MunkAhelyi Módi MAgAzin
Az ipAr nApjAi kiállítás keretében  2022. május. 10-13. között

szakmai pályázatot hirdet
„Munkahelyi 
Öltözet Nagydíj ”
cím elnyerésére

A pályázat célja
•  A kulturált és biztonságos munkahelyi öltözködés

támogatása jó minőségű termékek kínálatának bővítésével.
•  A hazai munka- és védőruhagyártó cégek ösztönzése

innovatív és korszerű termékek fejlesztésére, különös
tekintettel a fenntarthatóság szempontjára.

•  A legújabb trendeknek megfelelő termékek, ill. kapcsolódó
alapanyagok és kellékek megismertetése.

A pályázat tárgya
A pályázaton részt vehet minden a pályázati kategóriákban 
meghatározott hazai gyártású ill. hazai forgalmazású ter-
mék.
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A pályázat benyújtásának feltételei
•  A pályázaton bármely hazai munka- és védőruha

gyártó- ill. forgalmazó cég részt vehet.
•  Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
• Egy pályázatban csak egy termék, vagy öltözet szerepelhet.

(Öltözet = különböző, egymást kiegészítő elemekből
álló egység)

•  A pályázó az adott határidőre benyújtja a pályázati kiírás
feltételeit kielégítő dokumentációt és pályázati terméket,
valamint befizeti pályázatonként a nevezési díjat.

A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújta-
ni. A mellékelt JELENTKEZÉSI LAP minden rovatát tö-
mören, jól olvasható és érthető módon kell kitölteni. A pá-
lyázatot jeligével ellátva kérjük benyújtani úgy, hogy 
sem a pályázati termék, sem a kapcsolódó dokumentáció 
alapján a bírálók számára a pályázó személye ne legyen 
megállapítható. A pályázó bármilyen olyan dokumentu-
mot csatolhat a pályázathoz, amelyet az elbírálás szem-
pontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A zsűri előtt 
a pályázó kiléte ismeretlen.  A pályázatok elbírálása kate-
góriánként történik. A pályázati termékek kategóriánként 
sorszámot kapnak. Az  elbí rálásnál valamennyi kategóri-
ánál  kiemelt szempont a fenntarthatóság figyelembevéte-
le a termék kialakítása és felhasználás során.

Az elbírálás további szempontjai 
valamennyi kategóriában a következők :
•  ötletesség, újdonság
•  fazonkialakítás korszerűsége, újszerűsége és ergonómi-

ája
•  eredetiség
•  konfekcionálás esztétikája
•  funkció és a megvalósítás összhangja
•  kezelhetőség
•  korszerű, környezetbarát megoldások
•  viselési komfort és a használhatóság időtartama

A pályázati termékre vonatkozó legfontosabb adatokat 
tartalmazó – pl. nyersanyag, kikészítés módja, stb. – egy 
évnél nem régebbi vizsgálati jelentés csatolása a pályázati 
dokumentációhoz, az elbírálás szempontjából előnyt je-

MUNKAHELYI
MÓDI

Pályázati kategóriák

A pályázaton az alábbi  
kategóriákban lehet nevezni :

•  Munkaruházat, formaruházat

•  Védőruházat

•  Munka- és védőruházati kiegészítőként
lábbeli (esetleg védőkesztyű)

Nevezési határidő: 
2022. március 30.

Nevezési díj: 
60 000 Ft + áfa / öltözet, 
vagy termék

Egy pályázótól több pályázati anyag  
(öltözet, vagy termék) esetén a nevezési díj: 
45 000 Ft + áfa / öltözet,  
vagy termék

Számlaszám: 
U-4 Reklámiroda Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.

12012008-01716735-00100001

A pályázati termékek leadási helyéről és 
időpontjáról valamennyi Pályázó 2022. 
április  elején írásbeli értesítést kap!

Határidőn túl beérkező, vagy hiányos 
dokumentációval, illetve a megadott 
feltételeket nem teljesítő pályázatot  
a Kiíró nem fogad el!



lent. Védőruhánál ha van EU típusvizsgálati tanúsítványa 
csatolandó, de ennek megléte nem feltétlenül szükséges. 
Fontos azonban a védelmi képességek definiálása é s a zt 
alátámasztandó meglévő dokumentumok (például: alap-
anyagra vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvek) csatolása.

A nyertes termékek díjazása
A pályázaton résztvevő termékek közül a zsűri minden 
meghirdetett kategóriában (azon belül hazai gyártás és 
import) megállapítja, hogy mely pályázók kapják a nagy-
díjat. A helyezést elért termékek díjazásban, illetőleg tár-
gyjutalomban részesülnek. A díj elnyerését, illetve a pá-
lyázaton való elért helyezést a Kiíró és a Zsűri elnöke kéz-
jegyével ellátott oklevél tanúsítja.

Az adott kategóriában első helyezést elért termék a  szak-
mai zsűritől kategóriánként a „MUNKAHELYI ÖL-
TÖZET NAGYDÍJ”, címet és díjat kapja, a  második és 
harmadik helyezést elért pályázat is díjazásban részesül. 
Megfelelő számú és színvonalú pályázatok beérkezése ese-
tén a Zsűri SZAKMAI KÜLÖNDÍJAT is odaítélhet.

A pályázati részvétel és eredmény 
általános kommunikációja
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 
2022 május 12.-én az Ipar Napjai 2022/Védőháló 
kiállítás keretében kerül sor, ahol a nyertes pályázatok 
bemutatására-díjmentesen- külön területet biztosít a 
Kiíró. A pályázatok menetéről, illetve a nyertes 
pályázatokról a Munkahelyi Módi magazin soron 
következő lapszámában több oldalas összefoglalót 
jelentet meg a Kiíró.

A díjak és helyezések értékének, ismertségének és 
elismert-ségének növelése érdekében a pályázatot kiíró 
Munkahelyi Módi magazin kiadója és szerkesztősége 
minden rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel 
(sajtó, Internet, hírlevelek, stb.), a lehetséges szakmai 
fórumokon (kiállítások, szakmai konferenciák, fórumok, 
stb.) népszerűsíti a nyertes termékeket, illetve annak 
gyártóját.

SZAKMAI VÉDNÖKÖK:

•  HUNGEXPO / Ipar Napjai
•  Magyar Könnyűipari Szövetség
•  Textilipari Tudományos 

Egyesület
•  KLOPMAN International
•  INNOVATEXT Zrt
• Carrington Textiles

A pályázattal kapcsolatos további  
részletes információk:
MM Munkahelyi Módi szerkesztősége
Unyi Györgyi felelős kiadó 
a pályázat kiírója

Mobil : +36 20/9259-012
E-mail : unyigyorgyi@t-online.hu
Honlap: www.vedohalobudapest.hu



A pályázó adatai:

Cégnév:  ................................................................................................

Adószám: ..............................................................................................  Bankszámlaszám:  ............................................................................................

Számlázási cím:  .....................................................................................

Levelezési cím:  ......................................................................................

Telefon:  ................................................................................................  Fax:  ................................................................................................................

E-mail:  .................................................................................................  Weboldal:  .......................................................................................................

Cégvezető neve:   ...................................................................................  Beosztása:  ......................................................................................................

Kapcsolattartó neve:   ............................................................................  Beosztása:  ......................................................................................................

Telefon:  ................................................................................................  Fax:  ................................................................................................................

E-mail:   .................................................................................................  Mobil tel.:  .......................................................................................................

Pályázati információk:

Pályázati termék megnevezése : ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Pályázati – csatolt – dokumentáció részletes leírása :

1 . .......................................................................................................... 2.  ...................................................................................................................

3.  .......................................................................................................... 4.  ...................................................................................................................

5.  .......................................................................................................... 6.  ...................................................................................................................

A pályázati termék minőségére, vizsgálatára vonatkozó egyéb csatolt dokumentumok :

1. ........................................................................................................... 2. ....................................................................................................................

3.  .......................................................................................................... 4.  ...................................................................................................................

Nevezési határidő:  2022. március 30.

Nevezési díj: 60 000 Ft + ÁFA / öltözet, vagy termék

Egy pályázótól több pályázati anyag 
(öltözet, vagy termék) esetén  
a nevezési díj: 45 000 Ft + ÁFA / öltözet, vagy termék 
Számlaszám: 12012008-01716735-00100001

A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a nevezési díj befizetését  
igazoló banki terhelés-értesítő másolatát. 
(A vonatkozó számla kiállítása és elküldése ez alapján történik.)
A pályázatra való jelentkezés csak a Kiíró által megküldött visszaigazolás 
birtokában tekinthető elfogadottnak.

A jelentkezési lap aláírásával és elküldésével a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban foglalt feltételeket tudomásul vesszük és elfogadjuk.

Dátum:   Cégszerű aláírás:  
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Pályázati jelentkezés   




